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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

 
mely készült a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági  

Bizottság 2011. szeptember 21-i üléséről 
 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok 
 
Továbbá: Kiss Zsigmond - alpolgármester 
               Varga Lajos – Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.  
    mb. ügyvezető 
               Grúberné Slámer Erzsébet – Városüzemeltető és  
                                                            Vízszolgáltató Kft. ügyintézője 
               Halyde Tibor – építész 
               Ajtai Lajosné – Püspökladányi Gyógyfürdő Kft. vezetője 
       Nagy Sándorné – Városgazdálkodási Iroda vezetője 

      Jeney Tibor – Városfejlesztési Iroda vezetője 
      Simainé Lakatos Anikó – jegyzőkönyvvezető    
       

         
Napirendek: 
 

1.) A fürdőfejlesztés koncepciójának ismertetése II. (szóbeli előterjesztés) 
 

Előadó: Halyde Tibor - tervező 
 

2.) Előterjesztés a 21/2011. (III.31.) számú önkormányzati határozat 
módosításáról 

 
Előadó: Dombi Imréné – polgármester 
 

3.) Előterjesztés útépítési hozzájárulás mértékének megállapításáról 
(Bányász u., Erkel F. u., Déli gyűjtőút) 

 
Előadó: Dombi Imréné – polgármester 
 

4.) Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről 
 

Előadó: Matkó József – falugazdász 
 

5.) Előterjesztés a város Rendezési Tervének és Helyi Építési 
Szabályzatának módosításának elfogadásáról 

 
Előadó: Dombi Imréné – polgármester 
 

6.) Különfélék 
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Tóth László, a bizottság elnöke megnyitja az ülést, köszönti az ülésen 
résztvevőket. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési Bizottság részéről az 
ülésen jelen van 5 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
Javasolja a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását azzal a 
módosítással, hogy 2. napirendi pontként a város Rendezési Tervének 
módosításáról készült előterjesztést tárgyalja a bizottság, valamint új 
napirendi pontként vegye fel a Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. 
előterjesztését, a Köztemető díjtételeinek módosításáról. A bizottság a 
napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 
1.) A fürdőfejlesztés koncepciójának ismertetése II. (szóbeli 
előterjesztés) 
 
Halyde Tibor: Köszöntöm a jelenlévőket. A tervezés elején a munkát a város 
megismerésével kezdtem. Jó néhány fontosabb pontja van a városnak, 
melyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni a tervezéskor. Püspökladány 
fürdője olyan helyen van, ahol sajnos nem lehet észrevenni, ezért fel kell rá 
kelteni a figyelmet. Mindenkit megcélzó fürdőnek kell épülnie. Ismertetem a 
meglévő helyzetet és az elképzeléseinket az új fürdő tervezéséről. Három 
változatot dolgoztunk ki, de szívesen veszem a javaslatokat, ötleteket. Ha 
közösen gondolkozunk és beszéljük meg, akkor lesz megfelelő fürdője 
Püspökladánynak.  
 
Kiss Zsigmond: Még nem ismerjük a pályázati kiírást, de azért várjuk az 
ötleteket a fürdő tervezéséhez.  
 
Kincses László: Emberközeliek az elképzelések, tudok velük azonosulni. Az 
anyagiak felé terelném a szót. Mennyibe fog kerülni? 
 
Halyde Tibor: Az 1. verzió I. üteme 600.000.000 Ft + Áfa. A jelenlegi fürdőben 
semmit nem bontunk, esetleg átalakítunk. Mindent felhasználunk, csak 
lehet más célra. A 2. verzió I. üteme 523.000.000 Ft + Áfa. A 3. verzió I. 
üteme 817.000.000 Ft + Áfa. Ebben van a legtöbb vízfelület, a legtöbb új 
épület ebben létesül, de a költség lefaragható 600.000.000 Ft-ra. 
 
(Petőné Papp Margit bizottsági tag távozott az ülésről.) 
 
Kincses László: Az élményfürdőben a csarnok mérete milyen méretű? 
 
Halyde Tibor: 800 m2, az úszómedencénél 1600 m2. A csarnokrésznél 
fémszerkezetek nem jöhetnek szóba, csak fa, mert rozsdásodik. 
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Matkó József: Melyik változatnál a legnagyobb a vízfelület? 
 
Halyde Tibor: Mindegyik verzióból vissza kellett vennünk a vízfelület 
nagyságából. Közel azonos mind a 3 változatnál.  
 
Kincses László: A fantáziámat erre terelgetem, szűkebb körben, nem 
bizottsági keretek között egyeztetnünk kellene 2-3 héten belül. 
 
Kőszeghy Éva: Véleményem szerint a 3. változat a legkiforrottabb, nagyon 
szép, sok munkát fektettek bele.  
 
A bizottság 4 igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.  
 
5/2011. (IX.21.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottsága a fürdőfejlesztési koncepciót (II.) tudomásul 
vette. 
 
Határidő: 2011. szeptember 29. 
 
Felelős: Tóth László – bizottság elnöke 
 
 
2.) Előterjesztés a város Rendezési Tervének és Helyi Építési 
Szabályzatának módosításának elfogadásáról 
 
Kőszeghy Éva: A város a település rendezési eszközeinek változtatását kezdte 
el. A Helyi Építési Szabályzatnál, a Településszerkezeti Tervnél, a 
Szabályozási Tervnél módosítás mindig fog felmerülni. Az előterjesztésben 
szereplő 20 pont módosítás megtalálható a város honlapján és ki is volt 
függesztve. Ismertetem a pontokat. 
 
Jeney Tibor: A Jogi és Szervezési Iroda, valamint a Városfejlesztési Iroda 
javaslata, hogy a HÉSZ most kerüljön le a napirendről alaposabb vizsgálat,  
pontosítás miatt és majd a következő testületi ülésen legyen megtárgyalva.  
 
Kincses László: A keleti elkerülő utat nem látom a rendezési tervben, emiatt 
újból módosítani kell majd a rendezési tervet és ez nagy gond.  
 
Kőszeghy Attila: Ez nem megyei szinten dőlt el, nem engedték meg a 
megyének, hogy belekerüljön a keleti elkerülő út. Jövőre fog módosulni az 
Országos Rendezési Terv, addig nem kerülhet bele az út. Több felvetés van, 
ami miatt nagy feszültségek vannak. Harcolni kell majd, hogy belekerüljön 
az Országos Rendezési Tervbe az elkerülő út. A HÉSZ elkészítésénél 
mindenkinek a véleményét figyelembe kellett venni, 70 %-ban nem is mi 
írtuk.  
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Kincses László: Püspökladány keleti részénél megtervezett és elfogadott 
elkerülő út (4-es 42-es utakat összekötő út) rendezési tervbe foglalását 
szükségszerűvé teszi az a tény, hogy a megyei Rendezési Terv logisztikai 
központ céljára jelöli ki ezt a területet. A tervezett M4-es autópálya 
Püspökladányt dél-keleti irányban érinti, a megyei Rendezési Tervben és az 
OTRT-ben jelölt nagysebességű vasút, illetve a jelenlegi vasútvonalakat 
(Budapest-Záhony, Püspökladány-Biharkeresztes) összekötő deltavágány 
terve az M4-es autópálya nyomvonalát befolyásolja. Ezek azok a komplex 
szempontok, melyeket mid az országos, mind a megyei és mind a helyi 
rendezési tervben azonos módon, azonos elbírálással kell kezelni.  
 
Tóth László: Módosító indítványként javaslom, hogy az előterjesztésből 
kerüljön ki a HÉSZ tárgyalása. 
 
A bizottság a módosító indítványt és a határozati javaslatot 4-4 igen 
szavazattal támogatja. 
 
6/2011. (IX.21.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottsága a város Rendezési Tervének keretén belül a 
Szabályozási Terv módosítást és a Szerkezeti Terv módosítást támogatásra 
javasolja azzal a módosítással, hogy a Helyi Építési Szabályzat kerüljön le a 
napirendről (pontosítás miatt). 
 
Határidő: 2011. szeptember 29. 
 
Felelős: Tóth László – bizottság elnöke 
 
 
 
3.) Előterjesztés a 21/2011. (III.31.) számú önkormányzati testületi 
határozat módosításáról 
 
Tóth László: Az előterjesztés határozati javaslata úgy módosul, hogy a 
pályázathoz szükséges önerőt a kibocsátott kötvény terhére biztosítjuk.                  
A pályázat 16.367.000 Ft támogatást nyert (csökkentett támogatás), 
csökkeni fog az önerő mértéke. 
 
Kincses László: Áprilisban azt javasoltam, hogy a Református iskola 
kártérítéséből származó bevételből biztosítsuk a pályázati önerőket.                       
A kötvényt költjük most is, nem biztos, hogy jól cselekszünk. Sajnos nincs 
más forrásunk, csak a kötvény. 
 
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal támogatja az önkormányzati 
határozat módosítását.  



- 5 - 
 
 
7/2011. (IX.21.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottsága a 21/2011. (III.1.) számú önkormányzati 
testületi határozat módosítását javasolja. 
 
Határidő: 2011. szeptember 29. 
 
Felelős: Tóth László – bizottság elnöke 
 
 
4.) Előterjesztés útépítési hozzájárulás mértékének megállapításáról 
(Bányász u., Erkel F. u., Déli gyűjtőút) 
 
Jeney Tibor: Műszaki szempontokat figyelembe véve számítottuk ki a 
hozzájárulások mértékét. Az előző útépítési hozzájárulást alapul véve az  
útalap építés hozzájárulása 20.000 Ft, 1 réteg aszfalt készítés hozzájárulása 
10.000 Ft. A déli gyűjtőút komolyabb műszaki tartalmú út, - részben 
pályázati pénzből épült – a hozzájárulás mértéke 42.000 Ft. A bekerülési 
költség 10 %-a osztódik szét a lakosok között. Ilyen szabály már nincs, mégis 
ehhez a szabályhoz próbáltuk igazítani az útépítési hozzájárulásokat.  
 
Kincses László: 1.114.000 Ft bevétel várható az útépítési hozzájárulásokból. 
Ez az összeg a költségvetés működési vagy fejlesztési oldalához kerül? 
 
Nagy Sándorné: A fejlesztési bevételeket fogja növelni, a pályázati alapot.  
 
Kincses László: Korábban nem tudom milyen mértékű volt a közműfejlesztési 
hozzájárulás. Milyen százalékban érkezett befizetés az önkormányzathoz? 
 
Nagy Sándorné: A korábbi hozzájárulás összege 7.000.000 Ft. A lakosok 
éltek a részletfizetési lehetőséggel, ezért lassan fog beérkezni a bevétel, az 
első fél évre 1.000.000 Ft érkezett be. A nem fizetőknek a közel múltban 
ismét felszólítást küldtünk ki. 
 
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal támogatja a határozati javaslatot.  
 
8/2011. (IX.21.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottsága az útépítési hozzájárulás mértékének 
megállapításáról szóló előterjesztést támogatja. 
 
Határidő: 2011. szeptember 29. 
 
Felelős: Tóth László – bizottság elnöke 
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5.) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. 
által üzemeltetett Püspökladányi Köztemető díjtételeinek módosítására 
 
Varga Lajos: A Köztemető üzemeltetésének megkezdését követően megjelent 
Püspökladányban egy új vállalkozó, aki kegyeleti szolgáltatást végez. Ez 
rontja a mi esélyeinket. Más önkormányzatok külső vállalkozónak ilyen célú 
működését megtiltja. Ennek a vállalkozónak nincs bejelentett dolgozója, így 
kevesebb a költsége is. Ismerjük az árait, az üzemeltetési költségből vegye ki 
ő is a részét. Használja a temető ravatalozóját, az útjait, stb. Arra 
gondoltunk, hogy csökkentjük a szolgáltatási díjakat, az üzemeltetési díjat 
pedig 10 %-kal emeljük – nem mindegyik tételt - , amit a lakosok nem fognak 
megérezni, nem lesz több a költségük. Sajnos valamit tennünk kell, 
versenyhelyzet van.  
 
Kardos István: A szolgáltató megjelenése miatt akarják a módosítást? 
 
Varga Lajos: Igen. 
 
Kardos István: Fogja-e a helyzetét változtatni? 
 
Varga Lajos: Igen. Mi nem számolunk fel plusz költségeket, több szolgáltatást 
nyújtunk ugyanazon az áron.  
 
Kardos István: Ő tudja-e majd tartani a nyomott árat? 
 
Varga Lajos: Bízunk benne, hogy nem. Bizonyos szinten nem tud már lejjebb 
menni az árakkal.  
 
Kardos István: Rentábilissá fog válni a temetkezés? 
 
Varga Lajos: Igen. 
 
Fekete László: Megoldást jelentene egy etikai kódex létrehozása? 
 
Grúberné Slámer Erzsébet: Megoldást látunk az új rendelet megalkotásában, 
neki is kell ahhoz tartania magát.  
 
Kincses László: A lakosságot érinteni fogja az áremelés, 10 %-os vagy 
bizonyos esetekben 50 %-os emelés. Ne szerepeljen a kommunikációban, 
hogy nem érinti a lakosokat az áremelés. 
 
Varga Lajos: A szolgáltatási díjban kompenzáljuk az üzemeltetési költségek 
emelését. 
 
Tóth László: A lakosságot összességében nem érinti az áremelés. 
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Varga Lajos: A lakosság a végösszeget fogja nézni és az nem lesz magasabb 
mint eddig. 
 
A bizottság 3 igen és 1 tartózkodással támogatja a rendelet módosítását. 
 
9/2011. (IX.21.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottsága a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló 14/2004. (III.26.) számú önkormányzati rendelet módosítását 
támogatja. 
 
Határidő: 2011. szeptember 29. 
 
Felelős: Tóth László – bizottság elnöke 
 
 
 
6.) Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről és a város 
mezőgazdaságáról 
 
Matkó József: A tájékoztatóban a rendelkezésre álló adatokat szerepeltettem 
a korábbiak szerint. Próbáltam a távlati célokat is meghatározni. A belvíz 
elvezetést meg kell oldani, erre vonatkozóan is vannak elképzeléseink. Van 
pályázati lehetőség, melyet az önkormányzattal közösen kellene benyújtani, 
mert a belterületi belvíz elvezetést is meg kell oldani. Már nincs probléma 
környezetvédelmi szempontból a hígtárolóval. Amennyiben kérdés merül fel, 
szívesen válaszolok.  
 
Kincses László: A tájékoztatóban a lehullott csapadékmennyiséget, a                  
150 mm-t, ki kellene javítani 120 mm-re, mert nem hullott annyi csapadék.  
Miért alacsony az aktív őstermelők száma? 
 
Matkó József: 3000 őstermelő van, de aki aktív és konkrét tevékenységet 
folytat, az 550-600 fő. Minden évben érvényesíteni kell az őstermelő 
igazolványt, akkor érvényes. 600 fő van, aki adószámmal rendelkezik, pontos 
nyilvántartást vezetünk róluk. 
 
A bizottság a tájékoztatót 4 igen szavazattal tudomásul vette. 
 
10/2011. (IX.21.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 
 



Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottsága a falugazdász tevékenységéről és a város 
mezőgazdaságáról készült tájékoztatót tudomásul vette. 
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Határidő: 2011. szeptember 29. 
 
Felelős: Tóth László – bizottság elnöke 
 
 
 
Különfélék: 
 
Kincses László: A Zalka M. utcai belvízcsatornánál a hibákat el kell hárítani. 
Indítványoznám, hogy kb. 70 m-es szakaszt fel kell bontani a téli időszakra, 
később pedig végleges megoldást találni. A Radnóti utcán is meg kell oldani a 
vízelvezetést. Indítványoznám, hogy a kivitelezővel szemben lépéseket kell 
tenni a probléma megoldására. Nem azt a munkát végezte, amire ajánlatot 
tett.  
 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

_________________________________  __________________________________ 
      Simainé Lakatos Anikó                                     Tóth László 
        jegyzőkönyvvezető                                      bizottság elnöke 


